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Verslo pusryčiuose –
naujausios žinios iš
miesto vadovo
Audronė Jankuvienė

Keliolika Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių vadovų verslo pusryčiuose „Best Baltic
Kaunas“ viešbučio „Bibliotekos“ salėje susitiko su Kauno m. savivaldybės
administracijos direktoriumi Gediminu
Petrausku.

Pirmą kartą po ilgametės pertraukos
surengtuose verslo pusryčiuose rūmų
nariai turėjo galimybę tiesiogiai iš vieno
pagrindinių Kauno vadovų sužinoti apie
strateginius miesto infrastruktūros objektus, ES lėšomis finansuojamus investicinius projektus, numatomas svarbių objektų rekonstrukcijas ir kt.
Verslo vadovai informuoti apie pietry-

Gediminas Petrauskas, Benjaminas Žemaitis, Olga Grigienė

Rūmų veikla 2016 m.: pokyčiai
ir sėkmės pavyzdžiai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė

Kovo 7 d. Kauno PPA rūmų tarybos
nariams buvo pristatytos rūmų 2016
m. veiklos, finansinė ir Revizijos komisijos ataskaitos.

Apžvelgdama praėjusių metų veiklą
rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė
akcentavo pokyčius ir sėkmingus pavyzdžius pagal Generalinės asamblėjos apibrėžtas gaires: atstovavimas bendriesiems
verslo interesams; verslo bendruomenės
būrimas; verslų plėtros Kauno ir Marijampolės regionuose skatinimas. Teigiamai įvertintas 2016 m. veiklos finansinis
rezultatas, atskirai nagrinėta projektinė
rūmų veikla.

Verslo problemoms – Seimo
narių dėmesys | 3 psl.

Sudarytas atstovų registras
Atstovaujant bendriesiems verslo interesams, sudarytas rūmų atstovų įvairiose darbo grupėse registras. Verslas turi galimybę tiesiogiai veikti 55 darbo grupėse,
komisijose ar tarybose. Nustatyta atstovų
skyrimo tvarka ir jų atskaitomybė. Visas
atstovų sąrašas artimiausiu metu bus paskelbtas chamber.lt svetainėje, rubrikoje
„Verslo savivalda“.
Pernai buvo pateikti 29 pasiūlymai
dėl verslo aplinkos gerinimo (pavyzdžiui,
dėl užsieniečių teisinės padėties, Konkurencijos įstatymo, Darbo kodekso, švietimo sistemos pertvarkos, išmaniosios
mokesčių sistemos ir kt.). Parengti pasiūlymai partijų rinkimų programoms, įvyko
keturi susitikimai su LR Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų kandidatais Kau-

Rūmų klubas Kauno
autobusų stotyje | 4 psl.

Susitikimas vyko „Best Baltic Kaunas“ viešbučio „Bibliotekos“ salėje

tinio aplinkkelio, HE ir kitų tiltų, viadukų,
su „Rail Baltica“ trasa susijusių statybų darbus. Numatoma, kad pietrytinis aplinkkelis
bus baigtas iki 2019 m. Per kelerius metus,
iki 2019 m. lapkričio, bus rekonstruota ir
visa Laisvės alėja iki Vilniaus gatvės.
G. Petrauskas priminė, kad fasadus
nusprendę atnaujinti Kaune esančių pastatų savininkai šįmet sulauks kur kas didesnės Kauno miesto pagalbos. Miesto
savivaldybė, pernai fasadų atnaujinimui
skyrusi 400 tūkst. eurų, šįmet šią sumą
padidino iki 1 mln. eurų. Planuojama, jog
per metus tokiu viešos ir privačios partnerystės būdu bus atnaujinta per 50 fasadų,
tarp jų – ir seniai merdintys pastatai Laisvės alėjoje. Laukia didžiulės europinių
lėšų investicijos į vadinamąsias integruotas teritorijas Aleksote ir Žaliakalnyje.
Bendrovių vadovai Savivaldybės

administracijos direktoriui papasakojo
apie sėkmingą savo bendrovių veiklą, akcentavo problemas, kurios rūpi jiems ne
tik kaip verslo lyderiams, bet kaip kauniečiams. Tai švietimo, viešojo transporto, automobilių parkavimo mieste ir kiti
klausimai. G. Petrauskas paminėjo, kad
vien centre numatoma įrengti dvi didžiules automobilių parkavimo aikšteles ties
„Merkurijumi“ ir Savivaldybės kieme.
Verslo vadovai džiaugėsi Kaune vykstančiais pozityviais pokyčiais ir išreiškė
norą prisidėti kuriant miesto pažangą.
Susitikime dalyvavo AB „YIT Kausta“, AB „Telia“, UAB „Struktūra“, UAB
„Vadasiga“, UAB „Windex“, UAB „Kauno stiklas“ ir kitų įmonių vadovai.
Numatoma, kad tokio formato susitikimus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai rengs kas du mėnesiai.

ne, Jonavoje surengti verslo ir politikų
debatai. Kai kurios pasiūlytos nuostatos
(dėl žemės reformos užbaigimo, pelno
mokesčio lengvatų, darbo santykių lankstumo, Seimo narių ir valstybės tarnautojų
skaičiaus mažinimo bei kt.) atsispindi Vyriausybės veiksmų plane.
Rūmų atstovai pateikė 13 ekspertinių
nuomonių LRT laidose „7 Kauno dienos“,
„Pažvelk į profesiją kitaip“, „Savaitraštyje
Kaunui“, radijo stotyje „Extra FM“ ir kt.

diciniai Rūmų bendruomenės klubo susitikimai įdomiose įmonėse. Rūmų nariai
kviečiami prisidėti kuriant Lietuvos verslo alėją ir Verslo skverą Kaune, įamžinti
savo verslo istoriją ir prekės ženklą.
Nuo praėjusių metų rūmų nariai kiekvieną penktadienio rytą prie kavos gali
susitikti su kolegomis, potencialiais verslo partneriais, užmegzti naujų kontaktų,
pasikeisti patirtimi ir idėjomis. Įvyko jau
16 tokių susitikimų.

Naujas klubas ir penktadienio kava
Buriant verslo bendruomenę pernai į
rūmus priimtas 51 narys, iš viso dabar vienijama 414 narių. Įsteigtas naujas klubas
„INNO“, buriantis inovacijas diegiančius
ir jomis besidominčius verslininkus.
Kaip vieni sėkmingiausių įvardinti
metinis verslo bendruomenės renginys,
kuriame dalyvavo 280 žmonių, apskritojo
stalo diskusija apie mokslo ir verslo partnerystę KTU Mechanikos ir dizaino fakultete, komercinis seminaras „Naujasis
Darbo kodeksas“, informacinis-diskusinis
renginys „Užsieniečių įdarbinimas – tvarka, naujovės ir praktiniai patarimai“, tra-

Įmonių konkursai garsina produktus ir paslaugas
Skatinant verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose, rūmai kartu su
savivaldybėmis organizuoja įmonių konkursus „Sukurta Kauno rajone“, „Sukurta
Jonavoje“ ir „Sukurta Šakių krašte“. Konkursai garsina geriausius gaminius ir paslaugas, kuria teigiamą verslo įvaizdį, įmonės pritraukiamos į rūmų narius. Šiemet
numatoma, kad iniciatyva apims ir kitas
savivaldybes.

Narių jubiliejai | 5 psl.

Nukelta į 2 psl.

Penktadienio kava
rūmuose | 8 psl.
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Pernai Kauno PPA rūmai pradėjo
teikti naują paslaugą – derinti neformalių
mokymų programas, tęstinio mokymosi egzaminavimo paslaugos teikiamos ir
Marijampolėje. Jonavos filialas laimėjo
savivaldybės skelbtą konkursą ir gavo fi-

nansavimą teikti konsultacines paslaugas
verslui.
2016 m. rūmai parengė 5 projektų
tarptautines paraiškas, iš kurių trys laimėtos, o dvi vertinamos. Bus teikiamos
naujos paslaugos verslui, stiprinamas

rūmų įvaizdis nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmeniu.
Stiprinant įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose, rūmai atsakė į
80 Lietuvos įmonių užklausų dėl verslo
aplinkos užsienyje ir atsakė į 126 susido-

Rūmų taryba apsvarstė organizacijos veiklą praėjusiais metais

Priimti nauji
nariai
Į Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmus priimti keturi nauji nariai:
UAB „Leinonen“ (finansų valdymo paslaugos, buhalterinė apskaita, konsultacijos mokesčių klausimais); UAB „Kėdainių krovimo aikštelė“ (mažmeninė ir
didmeninė prekyba kietuoju kuru, metalo laužo supirkimas, pardavimas, sandėliavimas, krovos darbai); Raseinių VšĮ
„Atsipalaiduok kitaip“ (reklamos sprendimai; laikraščio „Savaitraštis Kaunui“
steigėjas ir portalo kaunieciams.lt savininkas); UAB „Mildauta“ (transporto ir
logistikos paslaugos Lietuvoje).
RŽ inf.

Paskirti
atstovai
Rūmų taryba patvirtino naujus atstovus keturiose institucijose. Į Kauno
moters užimtumo informacijos centro
tarybą deleguojama Loreta Purvainienė, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ verslo paslaųgų
vadovė, aktyvi Verslo moterų tinklo
narė. Kauno regiono plėtros agentūroje
rūmams kaip dalininkui atstovaus rūmų
verslo savivaldos koordinatorė Daiva Vyšniauskienė. Verslo tarybos prie
Kauno m. savivaldybės nare patvirtinta
rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė. Aleksandro Stulginskio universiteto
patariamosios kolegijos nare tapo rūmų
viceprezidentė, UAB „Aurita“ direktorė
Vaida Butkuvienė.
RŽ inf.
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Verslo asociacijos ragina valdžią
nedelsiant spręsti problemas
švietimo srityje
Didžiausias ir aktyviausiai į Lietuvos augimą bei gerovę investuojančias
įmones vienijančios organizacijos ir visa
verslo bendruomenė kreipėsi į Seimą
ir Vyriausybę, siūlydamos sprendimus
švietimo srityje, leisiančius užtikrinti
kokybišką mokslą ir pasaulinėje rinkoje
konkurencingas studijas Lietuvoje.

Svarbiausi žingsniai, siekiant užtikrinti
kokybiškus ir pasaulinėje rinkoje konkurencingas studijas bei mokslą, Lietuvos verslo
tarybos narių nuomone, turėtų būti šie:
• Aukštųjų mokyklų finansavimo modelio pertvarka. Šiuo metu galiojanti
„krepšelių“ sistema verčia orientuotis
į kiekybę, neatsižvelgiant į jaunuolių
pasirengimą studijoms, darbo rinkos
poreikius. Finansavimas turėtų būti
grindžiamas ne priimamų studentų
skaičiumi, o universitetų veiklos ro-

•

dikliais, įvertinant studijų ir mokslo
rezultatus, jų kokybę, tarptautiškumą,
studentų įsidarbinamumą ir kt. Tai –
esminė reforma, be kurios jokie apčiuopiami kokybiniai pokyčiai aukštajame moksle nebus įmanomi.
Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas. Lietuvoje aukštųjų mokyklų
tinklas – per daug išplėtotas, neatitinkantis demografinės situacijos ir
pasaulinių tendencijų. Tokia fragmentacija, kai šalyje veikia 47 aukštojo
mokslo institucijos, neleidžia sutelkti
akademinio potencialo, efektyviai išnaudoti infrastruktūros, žmogiškųjų
išteklių, išvengti dubliavimosi, tikslingai sukoncentruoti finansavimo.
Aukštųjų mokyklų konsolidacija turėtų būti grindžiama sistemiškumu,
aiškia strategija, politine valia, visų

Kaune stabdoma investicijų
daugiau nei už 109 mln. eurų
Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje stabdo 0,5 mlrd. investicijų, iš jų
Kaune ant plauko pakibo 6 projektai,
kurių vertė 109 mln. eurų. Jų dėka vien
Kaune turėjo būti sukurta 6698 darbo
vietos, o valstybė negaus apie 34 milijonų eurų mokesčių.

Galimybės nutraukti sudarytas sutartis
susiklostė iš dalies dėl to, kad Žemės įstatymas ir Vyriausybės nutarimas ne visiškai
suderinti tarpusavyje ir tai sudaro galimybes skirtingai interpretuoti tas pačias situacijas, o priimant sprendimus spekuliuoti

ir daryti spaudimą nuomininkui. Įstatymai neduoda atsakymo į klausimą, kaip
aukciono tvarka išsinuomoti ar nusipirkti
užstatytą žemę, kurioje stovi senas fabrikas, ligoninė ar stadionas, teigia Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros asociacija.
Asociacijos teigimu, per pastaruosius
metus būta beveik dešimt atvejų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kai NŽT patvirtina
numatomą sklypo naudojimo pakeitimą ir
po kiek laiko atima sklypą dėl nenušienautos žolės, persigalvoja, kad verslininkams
yra skirtas per didelis sklypas arba apskri-

mėjusių užsienio įmonių klausimus.
Nauda nariams
Pernai rūmai įgyvendino tris projektus. „Smart practise“ projekto nauda
įmonėms – studentai atliks praktiką pagal naują sukurtą metodologiją ir spręs
konkrečias įmonių problemas. Sukurta
metodologija bus pateikta visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms. Šiuo metu
metodologiją Kauno įmonėse testuoja 14
studentų.
Projekto „Enterprise Europe Network“
tikslai – didinti įmonių konkurencingumą
ir teikti pagalbą išeinant arba sustiprinant
pozicijas užsienio rinkose, pritraukti užsienio užsakymus arba investicijas. Pernai
organizuota 13 mokymų/seminarų, kuriuose dalyvavo 326 dalyviai, koorganizuoti 6
tarptautiniai verslo kontaktų renginiai. Padedant „Enterprise Europe Network“ pernai pasirašyti 8 bendradarbiavimo susitarimai tarp Lietuvos ir užsienio kompanijų.
Projektas „Erasmus for Young Entrepreneurs“ ugdo būsimų Europos verslininkų įgūdžius, mainuose dalyvauja tiek
patyrę, tiek pradedantys Lietuvos verslininkai. Pradedančiajam verslą rengiami
intensyvūs mokymai pas patyrusį verslininką, šis savo ruožtu gali gauti naujų,
pažangių idėjų ar įgūdžių naujoje srityje.
suinteresuotų pusių įsitraukimu.
Aiškus kolegijų, profesinių mokyklų,
universitetų ir jų teikiamo išsilavinimo
atskyrimas. Aiškių skirčių tarp šių išsilavinimą teikiančių institucijų nebuvimas sukuria iškreiptą situaciją, kai
daugiausia jaunuolių studijuoja universitetuose, mažiausiai – profesinėse
mokyklose. Tokia sistema neadekvačiai atspindi realius rinkos poreikius,
stojančiųjų gebėjimus ir švietimo sistemos finansavimo galimybes.
Aukštųjų mokyklų valdymo modelio
išlaikymas. Dar 2009 m. įtvirtintas vadybinis universitetų valdymo modelis, strateginių sprendimų teisę bei teisę rinkti universiteto vadovą suteikęs Tarybų nariams,
bendrąjį visuomenės interesą atstovaujantiems profesionalams, buvo svarbus žingsnis, paskatinęs teigiamas permainas, struktūrines pertvarkas aukštosiose mokyklose,
o visai sistemai suteikęs daugiau skaidrumo, atvirumo ir atskaitomybės. Kyla pagrįstų abejonių, kad šio modelio keitimas
prasilenktų su pačia pokyčio logika, kai
stabdomi progresyvūs vystymosi procesai
bei grįžtama prie stagnacijos ir akademine
laisve pridengiamo universitetų uždarumo.
RŽ inf.
•

tai nusprendžia, kad sklypas nebereikalingas pirminių pastatų eksploatavimui, o jokiu kitu tikslu jis negali būti nuomojamas,
nors poįstatyminiai aktai ir ilgametė NŽT
praktika sako ką kita. „Persigalvojimams“
ir požiūrio pakeitimams negalioja jokie
senaties terminai, jų neįtakoja toli pažengusios statybos ir problemų, sukuriamų
susijusiems verslams – bankams, rangovams, nuomininkams, pirkėjams, viešbučių operatoriams ir pan. – mastas. Kitaip
tariant, valstybė nusprendžia atimti sklypą
iš investuotojo, kuris turi visus leidimus,
pradėjęs investicijas, kad galėtų sklypą
parduoti aukcione.
Rūmai, tęsdami žemės reformos problemos nagrinėjimą, balandžio mėnesį planuoja surengti apskritojo stalo diskusiją.
RŽ inf.
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Verslo problemoms – Seimo
narių dėmesys
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Kovo 6 d. grupė Kaune išrinktų
Seimo narių Savivaldybėje susitiko su
miesto vadovais ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariais.
Susitikime aptartas bendradarbiavimas
ir glaudaus ryšio palaikymas su kauniečiais parlamentarais. Metų pradžioje
Kaune ir rajone išrinkti politikai Seime
susibūrė į Kauno krašto bičiulių grupę.

Vicemerai Seimo nariams pristatė
svarbiausius projektus ir planuojamas
statybas, XXI amžiaus Kauno naujo centro formavimą, kuris siejamas su Mokslo
centru, M. K. Čiurlionio koncertų rūmais
ir kitais aplink Nemuno salą planuojamais objektais, S. Dariaus ir S. Girėno
stadiono bei Laisvės alėjos rekonstrukciją, kurią tikimasi užbaigti per dvejus metus. Tačiau šio projekto sėkmė priklauso
ir nuo Vyriausybės skiriamo finansavimo.
Taip pat išsakyti lūkesčiai dėl magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda išplatinimo nuo Petrašiūnų iki maždaug Kauno riboženklio. Šis kelias yra valstybinės
reikšmės, tad savivaldybė negali jo tvarkyti, platinti savo lėšomis. Naujo tilto per
Nerį pastatymas ir A1 kelio praplatinimas
iki keturių eismo juostų viena kryptimi
yra prioritetinis projektas. Tilto projektas
guli jau septynerius metus.
Meras Visvaldas Matijošaitis informavo, kad Savivaldybė šiemet iki liepos 1 d.
planuoja užbaigti žemės reformą Kaune.
„Šiandien išskyrėme keletą proble-

mų – tai piko metu besikemšanti autostrada, žiedinių savivaldybių naikinimas ir
ministerijų perkėlimas į Kauną, – apibendrindama susitikimą sakė Seimo Kauno
krašto bičiulių grupės įkūrėja G.Skaistė. –
Dabar reikia šiek tiek lobizmo, kad šie
reikalai įgautų pagreitį.“
Seimo nariai tą pačią dieną taip pat
atskirai susitiko su verslo bendruomenės
atstovais. Verslininkai išsakė savo pasiūlymus įstatymų leidėjams dėl Konkurencijos ir Viešųjų pirkimų įstatymų, Darbo

„Pasirašyta sutartis sustiprins ben-

Pasirašymo ceremonija

kurencijos normų pažeidimo, už kuriuos
gresia žlugdanti 10 proc. apyvartos bauda, norint galima pateikti bet kam, - nuogąstavo L. Skardžiukas. – Konkurencijos
įstatymas vertas nuodugnios analizės“.
UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius
Algimantas Astrauskas papasakojo kuriozišką situaciją, kai pareikalavus Valstybinei ligonių kasai visos ortopedijos priemones gaminančios įmonės nurodė apytikres gaminių kainas, o už tai paskui buvo
nubaustos dėl neva kartelinio susitarimo.
Susitikimuose Kaune dalyvavo Seimo nariai Gabrielis Landsbergis, Tadas
Langaitis, Aušra Papirtienė, Mindaugas
Puidokas, Gintarė Skaistė, Lauras Stacevičius, Kazimieras Starkevičius, Gediminas Vasiliauskas, sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga.

Susitikimuose kalbėta apie Kauno strateginius projektus ir verslo aktualijas

Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Švietimo ir mokslo
ministerija
Vasario 21 d. Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos
prezidentas Šarūnas Kliokys ir švietimo
ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

kodekso, i.MAS ir i.VAZ sistemų trikdžių, vidaus sandorių naikinimo, Via Balticos, kogeneracinės elektrinės, krematoriumo statybos Taikos prospekte greta 14
veikiančių įmonių ir kt.
„Kai kurie vidaus sandoriai, ypač susiję su komunalinėmis, pervežimo ir kitomis
paslaugomis gyventojams, yra itin jautrūs,
tad visus naikinti vienu užmoju būtų skubotas ir nepagrįstas, neigiamų ir ilgalaikių
pasekmių galintis turėti sprendimas“, –
kalbėjo UAB „Kauno autobusai“ atstovai.
UAB „Kautra“ generalinis direktorius, Kauno PPA rūmų tarybos narys Linas
Skardžiukas atkreipė dėmesį į šiandienos
realijų jau neatitinkantį Konkurencijos
įstatymą. „Jo nuostatas būtina peržiūrėti,
kad Lietuvos įmonės galėtų konkuruoti
Europos lygmeniu. O įtarimus dėl kon-

dradarbiavimą tarp profesinių mokyklų ir
darbdavių. Bus bendradarbiaujama atnaujinant profesinio mokymo programas, organizuojant praktinį mokymą ir mokinių
kompetencijų vertinimą diplomui gauti,
plečiant profesinį orientavimą, įdarbinant

absolventus“, – pabrėžė Š. Kliokys.
Ministrės teigimu, profesinio mokymo populiarumas didėja, auga poreikis
nuolat mokytis, persikvalifikuoti, įgyti
naujų žinių ir kompetencijų. Todėl labai
svarbus bendradarbiavimas su darbdaviais rengiant, įgyvendinant mokymo
programas, praktinį mokymą, vertinant
kompetencijas ir įdarbinant absolventus.
Šalys susitarė bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su profesinio
mokymo teisiniu reglamentavimu, profesinio mokymo organizavimu, praktiniu
mokymu, profesiniu mokymu pameistrystės forma, kompetencijų vertinimu ir

kitais klausimais, susijusiais su profesiniu
mokymu ir profesiniu orientavimu.
Ministerija įsipareigojo informuoti asociaciją apie rengiamus norminius
teisės aktus, susijusius su nurodytais
klausimais; kviesti asociacijos atstovus
dalyvauti ministerijos sudaromose darbo
grupėse; keistis aktualia informacija, konsultuotis dėl šalims priimtinų sprendimo
būdų, susijusių su profesinio mokymo
teisiniu reglamentavimu.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija įsipareigojo informuoti
ministeriją apie nesklandumus ar problemas, susijusias su norminių teisės aktų
taikymu nurodytais klausimais; deleguoti
asociacijos atstovus dalyvauti ministerijos
sudaromose darbo grupėse; teikti ministerijai siūlymus dėl naujų profesinio mokymo programų ar profesinio mokymo programų modulių poreikio; teikti informaciją
apie galimybę organizuoti praktinį profesinį mokymą ar profesinį mokymą pameistrystės forma pas asociacijos vienijamus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius;
teikti ministerijai informaciją apie specialistų poreikį ir asmenų, baigusių profesinio
mokymo įstaigas, įsidarbinimo galimybes.
Tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas leis prognozuoti tikslesnį specialistų poreikį, sudarys sąlygas lankstesnei ir
modernesnei specialistų rengimo sistemai
sukurti, kuri atitiktų darbdavių lūkesčius.
RŽ inf.
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Kauno autobusų stotis:
modernu, jauku, patogu

Stotį valdančios bendrovės „Kautra“
generalinis direktorius Linas Skardžiukas
džiaugėsi, kad naujos stoties atidarymas
yra ilgai puoselėta ir išsipildžiusi svajonė. Jos projektas strigo dėl įvairių kliūčių,
bet galiausiai buvo pastatyta per pusantrų
metų. „Simboliška, kad stotį uždarėme per
jos 79-ąjį gimtadienį, 2015 m. rugpjūčio 1
d. Per naktį turėjome sklandžiai išsikraustyti į laikinąją stotį prie „Akropolio“, kad
autobusų eismas nesutriktų. Lygiai taip
per naktį šių metų sausio 24-ąją grįžome
atgal“, – prisiminė L. Skardžiukas.
Didžiausia ir inovatyviausia Lietuvoje Kauno autobusų stotis primena nediduką oro uostą. Įdiegta vieninga ir moderni

keleivių informavimo sistema. Realiuoju
laiku pateikiama informacija apie atvykstančius bei išvykstančius autobusus,
įrengtos bilietų savitarnos kasos, fiksuojami duomenys apie kiekvieną į stotį atvykusį ir išvykusį autobusą, jo keleivių
skaičių ir kt. Dar vienas panašumas su oro
uostu – įrengta požeminė 200 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatyta ir apie 100 vietų dviračiams. Pirmos
dvi valandos aikštelėje nemokamos. Gali
būti, kad ateityje išvykstantys keleiviai
galės parkuoti savo automobilius nemokamai visos kelionės metu.
Kauno autobusų stotyje per parą aptarnaujama apie 700 autobusų ir 10 tūkstančių keleivių.
Į stotį investuota 9 milijonai eurų.
Perone po stogu įrengta 21 aikštelė išvykstantiems ir 6 vietos atvykstantiems
autobusams. 13 tūkstančių kvadratinių
metrų pastate įsikūręs „Rimi“ prekybos
centras, kitos nedidelės parduotuvėlės, iš
viso veiks 20 kavinių, užkandinių, parduotuvėlių.
Nauja idėja – atviras knygynas, kuria-

Įteiktos padėkos metinio bendruomenės renginio rėmėjams

Pasveikinti nauji nariai

Audronė Jankuvienė

Naujoji Kauno autobusų stotis –
moderniausia ne tik Lietuvoje, bet
visoje Europoje. Rūmų nariams buvo
sudaryta išskirtinė galimybė pamatyti
ne vien tai, kas akivaizdu kiekvienam
keleiviui, bet ir tai, kas „nematoma“.
Susipažinti su naujuoju statiniu panoro
itin gausus bendruomenės narių būrys.

Atvira „Sodra“
Kurios Kauno ir Kauno rajono įmonės daugiausiai sumoka „Sodrai“? Kaip
keičiasi apdraustųjų asmenų skaičius ir
vidutinės jų pajamos nuo 2010 m.? Kurių profesijų atstovai uždirba didžiausias pajamas?

4

Šiuos statistinius duomenis susirinkusiems verslininkams Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose pristatė Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno
skyriaus direktorė Jurgita Bumbulienė ir
VSDF valdybos Komunikacijos skyriaus
patarėjas Donatas Jankauskas. „Nuo jūsų
sėkmės priklauso visuomenės gerovė ir
mūsų rezultatai“, – pabrėžė „Sodros“ atstovai. Prognozuojama, kad šiemet pirmą

Rūmų nariai domėjosi stoties statyba ir naujovėmis

me bet kuris keleivis galės pasiimti jam
patikusią knygą ir skaityti ne tik laukiamajame, bet ir kelionės metu, o grąžinti
atvykimo vietoje. „Į knygyną savo knygų
gali atnešti kiekvienas kaunietis“, – sakė
L. Skardžiukas.
Stotyje nedideles siuntas galima perduoti ir pasiimti neišlipus iš automobilio.
Stoties projekto autorius – architektas
Gintaras Balčytis. Modernaus, santūraus

stiliaus pastatui panaudota daug stiklo,
medžio ir betono. Stoties simbolis – virš
pastato iškilęs Vokietijoje pagamintas laikrodis. Objektą statė įmonė „Autokausta“.
Neatpažįstamai pasikeitė dar XIX
amžiaus pabaigoje statytas raudonų plytų
pastatas, kuriame prieškario metais veikė
ketaus liejykla, „Minervos“ bendrovė.
Dabar čia įkurtas restoranas.
Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė klube pasveikino naujus narius:
UAB „Trukmė“ (didmeninė ir mažmeninė prekyba medžiagomis baldų gamybai),
MB „Galerita“ (vertimų paslaugos), UAB
„Miesto alėja“ (viešbutis „Hof Hotel“),
Raseiniuose veikiantis mokymo centras
„Automobilis“ (rengia darbo rinkai reikalingus specialistus – suvirintojus, medkirčius, aukštalipius ir kt.), VšĮ „Personalo
praktikų paslaugos“ ir MB „Infikona“
(apskaitos vedimas, finansinės analizės,
mokesčių konsultacijos).
Tradiciniams rūmų renginių rėmėjams Jūratės Gulbinienės įmonei ir AB
„Volfas Engelman“ įteiktos padėkos už
paramą metiniam verslo bendruomenės
vakarui.

kartą „Sodros“ pajamos viršys išlaidas ir
nebus deficito (neskaičiuojant skolų).
Įmonių atstovai taip pat buvo supažindinti su pokyčiais socialinio draudimo
įstatymuose nuo sausio 1 d. ir galimomis
naujovėmis nuo liepos 1 d.
Kaip didžiausios problemos Kaune įvardyta didžiulis uždirbančių iki MMA asmenų
skaičius, tarp jų – įmonių vadovai, nemaža
dalis apskritai vengiančiųjų mokėti valstybi-

nio socialinio draudimo įmokas ir bankrotai.
Diskusijos dalyviai pripažino, kad
konsultuojantis ir bendradarbiaujant galima pasiekti žymiai geresnių rezultatų nei
baudžiant.
Išsamios informacijos apie „Sodros“
biudžetą, draudėjus, apdraustuosius ir
kt. pateikiama viešai „Sodros“ statistinių
duomenų portale atvira.sodra.lt.
RŽ inf.
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Kuriama verslo istorija
UAB „Kauno dujotiekio statyba“
(KDS) – energetikos infrastruktūros, visuomeninės ir komercinės statybos ir
projektų valdymo įmonė, daugiau nei
penkiasdešimt metų patirtį kaupianti sudėtingų infrastruktūros projektų srityse, o
perregistruota 1992 m. kovą.
KDS yra nutiesusi beveik 70 proc.
Lietuvos dujotiekių sistemų. 2013–2014
m., bendradarbiaudama su kitomis statybos įmonėmis, KDS įrengė apsauginius
povandeninės elektros kabelio jungties su
Švedija „NordBalt“ vamzdžius ir atliko
kabelio tiesimo sausumoje darbus. Tais
pačiais metais Lenkijoje nutiesta strategiškai svarbaus magistralinio dujotiekio
Szczecin-Lwówek atkarpa, skirta Centrinės Europos dujų rinkas jungiančiam
koridoriui. KDS pastatė Lietuvos Respublikai itin reikšmingą Jauniūnų dujų kompresorių stotį, padidinusią bendrą šalies
dujų transportavimo sistemos pralaidumą
ir užtikrinusią gamtinių dujų tranzitą į Kaliningrado sritį. Taip pat rekonstruotos AB
„Lietuvos geležinkeliai” kuro bazės Vilniuje, Kaune ir Vaidotuose.
Vieni naujausių KDS projektų – AB
„Klaipėdos nafta“ mazuto talpyklų statybos bei degalų perpylimo sistemos modernizavimo darbai (bendros investicijos
– 3,5 mln. ir 2,5 mln. eurų), naujo 4400
m2 ploto daugiabučio statybos Kauno
centre, Gedimino gatvėje (projekto investicijų vertė – 4 mln. eurų) ir 2600 m2 ploto sandėliavimo paskirties pastato statyba
Kauno rajone.
UAB „Kauno dujotiekio statyba”
yra socialiai atsakinga įmonė: KTU studentams KDS įkūrė specialią auditoriją,
stipendiją, skiria tikslinį finansavimą studijoms, dalyvauja Lietuvos Respublikos
Prezidentės inicijuotoje akcijoje „Knygų
Kalėdos“ ir kt.

UAB „Elodėja“ įsteigta 1992 m. 25erių metų patirtį turinti įmonė užsiima didmenine ir mažmenine prekyba įvairiais
siuvimo pramonėje naudojamais priedais.
Įmonė siūlo plataus asortimento sagų ir
drabužių aksesuarų kolekcijas, tenkinančias ne tik klasikinio stiliaus, bet ir šiuolaikinius poreikius, bendradarbiauja su daugeliu Europos gamintojų, tiekiančių kokybiškus ir plataus asortimento gaminius.
„Elodėja“ prekiauja šiais siuvimo
priedais: sagomis iš poliesterio, nailono,
metalo; sagomis iš naturalių medžiagų:
medžio, kriauklių, corozo, kokoso; džinsinėmis sagomis; spaudėmis; kniedėmis
(vinelėmis); akutėmis; sagtimis; antgaliais; fiksatoriais; įvairiais užsegimais;
juostelėmis. Gali pagaminti sagas su kliento logotipu ar pageidaujamu užrašu,
gamina medžiaga aptrauktas sagas, spaudes ir sagtis. Bendrovė teikia ir dažymo
paslaugas: dažo nailonines, poliesterines
sagas, sagtis, fiksatorius, antgaliukus.
Klientui pageidaujant aptraukia ir mažus
kiekius pavyzdžiams.

Viena seniausių Kauno įmonių – avalynės fabrikas „Lituanica“ kovą mini
25-erių metų sukaktį nuo tos dienos, kai
buvo įregistruota akcinė bendrovė.
Fabriko ištakos siekia 1934 m. 1940
m. įmonė, kurioje dirbo apie 100 žmonių,
buvo nacionalizuota, o karo metais – sunaikinta. Pirmosiomis pokario dienomis
fabrikas skubiai atstatytas ir „Lituanica“
pagamino 27 tūkst. porų avalynės. 1953
m. įmonės tuometinis pavadinimas buvo
pakeistas į „Raudonąjį Spalį“. 1959-1981
m. fabrikas žymiai išsiplėtė. Tuo metu pastatyti gamybiniai korpusai, įdiegti nauji
įrengimai ir pažangios avalynės gamybos
technologijos. 1975 m. fabrikas tapo vyriškos avalynės gamybos įmone, kurioje
dirbo apie 2000 žmonių.
1988 m. grąžintas tikrasis įmonės vardas „Lituanica“. 1992 m. valstybinė įmonė
„Lituanica“ tapo akcine bendrove. 2005 m.
AB „Lituanica” persikėlė į naujai pastatytas modernias avalynės gamybos ir administravimo patalpas Jovarų g. 2a, Kaune.
Dabar ši akcinė bendrovė yra didžiausia avalynę gaminanti įmonė Lietuvoje.
Pagal naujausią šiuolaikinę technologiją
ir mados tendencijas įmonė gamina įvairią
odinę avalynę. Metinį asortimentą sudaro
apie 300 skirtingų avalynės modelių.
Prioritetinis „Lituanica“ tikslas – aukštos kokybės užtikrinimas, todėl įmonė avalynę gamina laikantis tarptautinių kokybės
standartų ISO 9001:2008, o natūralią odą,
padų poliuretaną ir visas kitas medžiagas
perka tik iš patikimų gamintojų.
Didžiąją dalį vyrų avalynės ir visą
moterų avalynę „Lituanica“ gamina naudodama technologiją, pagal kurią avalynės padai iš skysto poliuretano priliejami
„Klockner Desma“ agregatais prie batviršių, užtrauktų ant kurpalių. Komfortiška
avalynė, pagaminta pagal šią technologiją, yra lengva ir labai lanksti. Įmonė plečia modernaus dizaino klasikinių vyriškų
pusbačių gamybą.
„Lituanica“ gamina avalynę Lietuvos
ir Vokietijos boulingo klubams, karių avalynę ir kitą specialios paskirties avalynę.
1987 m. AB „Lituanica“ pradėjo eksportuoti avalynę į Italiją, o 1989 – į Vokietiją. Šiuo metu eksportas į Europą sudaro
apie 80 procentų. Dabartiniu metu pagrindiniai įmonės „Lituanica“ klientai yra Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Latvijoje.

„Racionalių argumentų pradėti šį
verslą nebuvo, vien tik aistra kavai ir vidinis įsitikinimas, kad mes tai sugebėsime“, – sako UAB „Kavos bankas“ įkūrėjai, minintys 25 metų veiklos sukaktį.
Pirmąjį italų gamybos kavos skrudinimo aparatą IMPIANTI bendrovė įsigijo iš
žmogaus, kuris bene pirmasis pradėjo kavos skrudinimo verslą Lietuvoje, bet greitai „pasidavė“, neatlaikęs konkurencijos.
Augant apyvartai, itališko kavos
skrudinimo aparato pajėgumai pasirodė maži. Buvo įsigytas amerikietiškasis

DIEDRICH – vienas iš moderniausių aparatų nedidelei kavos manufaktūrai. Tai
leido ne tik greitai atlikti užsakymus, bet
ir skrudinti žymiai daugiau kavų rūšių.
Šiuo metu „Kavos banke“ saugoma
daugiau kaip 30 rūšių žalių pupelių, kurios skrudinamos mažais kiekiais, ir kava
per 3 dienas pristatoma pagal klientų užsakymą nurodytu adresu. Kava nesandėliuojama.
2006 m. „Kavos bankas“ pirmasis
Lietuvoje atidarė specializuotą internetinę
kavos parduotuvę. „Kavos bankas“ – didžiausias skrudintojas Lietuvoje, vežantis žalią kavą iš 3-jų žemynų, 21 šalies.
Kiekviena žalios kavos siunta tikrinama
laboratorijoje ir tik tada skrudinama pagal
specialią technologiją. Šiuo metu skrudinama su moderniausia įranga visose
Baltijos šalyse. Gera skrudinimo įranga ir
technologija padeda atskleisti geriausias
kavos skonio ir aromato savybes, išlaikyti
aukštą kavos kokybę.
Norėdama kontroliuoti kavos kokybę
nuo dirvožemio iki puoduko bendrovė
nuomoja plantaciją Brazilijoje.
Šviežiai skrudinta kava tiekia į savas
kavines – „Kavos Banko Karietą“, „Green Cafe“ Vilniuje ir „Green cafe“ Kaune.
Taip pat bendrovė kavą tiekia į prekybos
centrus, įvairių tinklų kavines, įmonėms.
„Kavos bankas“ yra SCAE – tarptautinės organizacijos, propaguojančios
kavos kultūrą ir rengiančios WBC čempionatus, nariai, dalyvauja tarptautiniuose
seminaruose ir parodose. Taip pat remia
kasmetinį renginį Lietuvoje „Kavos kultūros dienos“ ir yra jo dalyviai. Numatoma
rengti kavos degustacijas, seminarus, bendradarbiaujant su profesionaliais degustuotojais kurti originalius kavos mišinius.

UAB „Metallum Novum“ sukanka
10 metų. Bendrovės pagrindinė veikla –
metalinių aptvėrimų gamyba ir prekyba.
Įmonė pateikia platų vielos tinklų, tvorų
stulpų, vartų, vartelių ir aptvėrimų montavimui reikalingų medžiagų asortimentą.
Produkcija yra skirta tiek fiziniams asmenims, tveriant privačias valdas, tiek
įmonėms ar valstybinėms institucijoms,
tveriant pramoninius pastatus, greitkelius,
miškus ar sustiprinto saugumo objektus.
Šiandien tai viena iš nedaugelio kompanijų, kuri gali pasiūlyti suvirintos vielos segmentus ir stulpus ne tik tradicinės
žalios spalvos, bet ir kitų spalvų iš RAL
paletės. Tai galimybė ekonomišką aptvėrimą paversti eksterjero dizaino dalimi.
Kadangi didelę dalį siūlomos aptvėrimo medžiagų produkcijos gamina patys,
o visa kita importuojama tiesiai iš užsienio gamintojų, produktų kainos yra vienos žemiausių Lietuvos rinkoje.
Bendrovės gaminamos modernios
metalinės tvoros turi itin aukštą apsaugą
nuo korozijos – jos cinkuojamos, vėliau
padengiamos milteliniais dažais ir kaitinamos krosnyje, kol dažai išsilydo. Gaminamos medinės tvoros turi aukščiausios
kokybės spygliuočio tvoralentes. Medinės tvoros tvoralentės yra obliuotos ir
džiovintos, padengtos kokybiškais dažais.
Bendrovės gaminamos skardinės tvoros
yra ilgaamžiškos (cinkuotos/dažytos) ir
puikiai dera prie bet kokio pastato fasado,
atrodo modernios, lengvai prižiūrimos.
Taip pat prekiaujama ilgaamžiškais skar-

dos lankstiniais.
Bendrovė siūlo įvairias tinklines tvoras, tiek virintas, tiek pintas.Prekiaujama
išskirtinėmis segmentinėmis tvoromis.
Gaminami įvairūs metaliniai lauko laiptai, laiptų pakopos.
UAB „Metallum Novum“ atlieka
visus metalo apdirbimo darbus, gamina
įvairaus sudėtingumo konstrukcijas, detales, turėklus, laiptus ir kitus gaminius.
Siūlomos papildomos metalo apdirbimo
paslaugos: skardos iškirtimas; skardos
lankstymas; detalių štampavimas; metalo
tekinimas, frezavimas, valcavimas. Atliekami įvairių teritorijų aptvėrimo darbai.

AC Transport
UAB „AC Transport“ įkurta 2012
m. kovą. Prieš penkerius metus savo
verslą Klampučiuose (Vilkaviškio rajono
savivaldybėje) įkūrė vilkaviškietis Aurimas Cikana, kuris visuomet domėjosi
technika. Todėl gimė idėja įkurti transporto įmonę, kuri teiktų krovinių pervežimo
paslaugas tarptautiniais maršrutais.
Ekonomikos augimo, neįtikėtinų pokyčių kontekste transporto verslas jau
nebėra toks, koks buvo prieš keletą metų,
kai daugelis transporto paslaugas įsivaizdavo kaip nuobodų, ypatingų žinių ir kvalifikacijos nereikalaujantį procesą, prekių
pristatymą iš taško A į tašką B. Norėdami
patenkinti augančios rinkos poreikius šiandien negali apsiriboti įprastomis transporto
paslaugomis. Profesionalus darbas ir inovaciniai sprendimai leidžia vystyti veiklą
Vakarų Europoje, Baltijos, Skandinavijos
ir NVS šalyse. Nuo pat pirmųjų gyvavimo dienų ypatingą dėmesį bendrovė skiria
teikiamų paslaugų kokybei, nuolat didėjanti konkurencija skatina gerinti paslaugų
lygį ir nuoseklumą, stengiantis patenkinti
klientų poreikius. Pagal galimybes atnaujinama transporto bazė. Kokybės politika
įgauna vis didesnį vaidmenį įmonės konkurencingumui, ateities užtikrinimui. Įmonė yra socialiai atsakinga, bendruomeniška, dalyvauja rūmų veikloje nuo 2015 m.
Sukakties proga bendrovė dėkoja
verslo partneriams už bendradarbiavimą,
klientams, kurie naudojasi mūsų teikiamomis paslaugomis, ir, be abejo, įmonės
darbuotojams už indėlį kuriant įmonės sėkmės istoriją.

Šį mėnesį 25 metai sukanka UAB
„Marijampolės autobusų parkas“, organizuojantis susisiekimą miesto ir priemiesčio maršrutais, ir UAB „Angelma“.
Pagrindinė įmonės veikla – keleivių pervežimas vietiniais ir reguliariais susisiekimo maršrutais, autobusų ir mikroautobusų
nuoma, plovyklos paslaugos. Kelionėms po
Lietuvą ir užsienį ši Marijampolės įmonė
gali pasiūlyti 9–59 vietų autobusus. Ruošiami maršrutai norintiems pakeliauti kolektyvams, verslo klientams, moksleiviams, taip
pat gali pasiūlyti ir edukacinių programų.
RŽ inf.
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRUK20170213002		 Jungtinės Karalystės įmonė ieško partnerių plastikinių buteliukų ir indelių
gamybai. Pageidautina, kad turėtų patirties šioje srityje.
BRPL20160713002 		 Lenkijos MVĮ specializuojasi pramonės produktų (elektronikos, buitinės
technikos, IT įrenginių ir kt.) platinimo srityje. Siūlo platinimo paslaugas
Europos ir Azijos gamintojams.
BRUK20170201001 Jungtinės Karalystės įmonė sukūrė naujo dizaino vaikišką lovelę ir ieško
partnerio šios lovelės gamybai. Gamintojas turi turėti atitinkamas sistemas ir užtikrinti saugų surinkimą, kad produkcija atitiktų visus UK, ES ir
JAV standartus.
BRRU20170126001		 Rusijos įmonė, kuri specializuojasi vienaašių priekabų gamybos srityje,
ieško atsarginių dalių tiekėjų ES šalyse. Domina gamybos susitarimai.
BRIL20161116002		 Izraelio įmonė, gerai žinoma vietos pašarų bei maisto produktų rinkoje ir
turinti stiprius ryšius su vietiniais pašarų gamintojais, siūlo agento paslaugas pašarų žaliavų tiekėjams. Domina tiek organinės, tiek gyvulinės
kilmės žaliavos.
BRSE20170209001		 Inovatyvi Švedijos įmonė sukūrė liniją produktų, palengvinančią šunų augintojų kasdienybę. Ieško gamybos partnerių, dirbančių su neaustinėmis
ir nemegztinėmis medžiagomis, produktų industrializacijai ir pritaikymui
pramoninei gamybai.
BRSE20170125001		 Švedijos įmonė, veikianti dantų higienos srityje, ieško dantų šepetėlių,
dantų pastos ir burnos skalavimo skysčių gamintojų, kurie galėtų gaminti
šiuos produktus pagal jų sukurtą receptūrą ir su jų nuosavu prekės ženklu.
BRIT20170127001		 Italijos įmonė specializuojasi sveikatos priežiūrai skirtų medžiagų, gaminių bei biologinių mėginių logistikos srityje. Ieško partnerio, turinčio
patirties šioje srityje ir norinčio teikti savo paslaugas Italijos rinkoje.
BRUK20170213002		 Jungtinės Karalystės įmonė ieško plastikinių butelių bei stiklinių indelių
gamintojų, galinčių teikti gamybos paslaugas pagal jų koncepciją ir technologiją.
BRNL20150820001		 Olandijos įmonė ieško partnerio vidutinės ir „premium“ klasės prekės
ženklų drabužių gamybai. Domina siuvimo ir spaudos ant audinių/drabužių paslaugos.
BRSI20170116001		 Slovėnijos bendrovė, veikianti maisto prekių ir gėrimų platinimo srityje,
ieško įmonių džiovintų vaisių, riešutų bei traškučių pakavimui į plastikines „doy-pack“ pakuotes.

Plėtros kryptis – eksportas.
Auginame kompetencijas
Paskatinti Lietuvos įmones eksportuoti ir plėsti apimtis, suteikti reikiamų žinių apie eksporto procesus
ir jų valdymą, pristatyti VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto skatinimo priemonių
žemėlapį, Kauno PPA rūmų teikiamas
paslaugas ir pasidalinti sėkmės istorijomis. Toks buvo Jonavoje vykusio
renginio„Plėtros kryptis – eksportas.
Auginkime kompetencijas!” tikslas.

Gausiai susirinkę Jonavos verslininkai sužinojo, kuo įmonėms naudinga
eksporto diagnostika, kokios svarbiausios
eksporto proceso grandinės dalys ir kaip
jas valdyti, kokią įtaką įmonės rodikliams

daro išorinė kompleksinė komunikacija, kaip geriau pasiruošti parodoms: nuo
pirminio pasiruošimo iki stendo dizaino
ir mokėjimo prisistatyti klientams. Buvo
pristatyti verslo įmonių praktiniai patarimai ir sėkmės istorijos.
Apie alternatyvius verslo partnerių
paieškos būdus užsienyje kalbėjo Kauno
PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas Aivaras Knieža.
Renginyje dalyvavo ūkio ministras
Mindaugas Sinkevičius ir laikinasis Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus
Sabutis.
RŽ inf.

BRSE20170302001		 Švedijos įmonė, veikianti fitoterapijos ir mitybos terapijos srityje, ieško
įvairių žolelių ir vaistažolių tiekėjų. Pageidautina, kad potencialus partneris galėtų gaminti papildus iš šių žolelių pagal Švedijos įmonės receptūrą.
TRES20170208001		 Ispanijos bendrovė nori pagerinti savo atsargų valdymo efektyvumą ir
ieško dronais paremtos technologijos. Sprendimas turi būti tinkamas logistikos operacijoms, pvz.: inventorizacijai, atsargų stebėjimui, atlikti.
TRBE20170213001		 Briuselyje įsikūręs startuolis sukūrė dviračius su eko-inovatyviu rėmu iš
bambuko. Įmonė nori toliau vystyti idėją ir kurti elektrinius dviračius.
Ieško partnerių, turinčių žinių apie e-dviračių variklius bei ličio akumuliatorius ir galinčių padėti sukurti bei išbandyti naują e-dviratį.
TRLV20170209001		 Dizaineris iš Latvijos, gaminantis įvairius aksesuarus (rankines, kepures, pirštines ir kt.), nori užtikrinti žmonių saugumą ir matomumą kelyje
ir ieško technologijos, įgalinančios juodos spalvos gaminius atspindėti
šviesą tamsoje. Galimas variantas – juodas atspindintis tušas.
RDES20170216001		 Ispanijos tyrimų organizacija ketina teikti paraišką pagal šaukimą H2020ICT-23 „Sąsajos prieinamumo užtikrinimui“. Projekto tikslas – sukurti
mokymosi aplinką asmenims, turintiems pažinimo negalią, ir sudaryti sąlygas mokytis „online“. Ieškoma MVĮ kurianti ir analizuojanti „online“
kursų turinį ir valdanti platformas.
TRES20151223002		 Ispanijos bendrovė, kuri specializuojasi vaisių perdirbimo srityje, ieško
automatinės sistemos vaisių pjaustymui bei kauliukų išėmimui.
TRDE20161212001		 Vokietijos kompanija ieško statybų bendrovių arba tyrimų ir plėtros centrų kelių tiesimo technologijai, paremtai nauja stabilizuojančia ir apsaugančia nuo priešlaikinio irimo rišamąja medžiaga, tirti ir vystyti.
TRUK20170227001		 Jungtinės Karalystės įmonė, veikianti tvarios energetikos srityje, ieško
partnerio netinklinės saulės energijos sistemos su integruotu autonominio
apmokėjimo procesu („pay-as-you-go“ ar kt.) kūrimui ir įrengimui neelektrifikuotose srityse besivystančiose šalyse.
TRRO20170301001		 Rumunijos medicinos įrangos gamintojas nori atnaujinti savo gamybinius pajėgumus ir ieško naujų įrenginių, įrangos ir programų tiekėjų.
RDES20170303001		 Ispanijos MVĮ rengia paraišką pagal šaukimą H2020-ICT-16-2017. Projekto tikslas – sukurti infrastruktūrą duomenų iš įvairių šaltinių ir sensorių surinkimui, apdorojimui ir analizei. Konsorciumas ieško MVĮ arba
pramonės įmonių, kuriančių sistemas didelių duomenų apdorojimui.
Daugiau užsienio bendradarbiavimo pasiūlymų galite rasti puslapyje http://paramaverslui.eu.
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo partnerių
paiešką, prašome kreiptis: agne.jaraite@chamber.lt, tel.: (8 623) 73 520.

KFK nariai lankėsi finansų rinkų
laboratorijoje „Bloomberg“

Finansininkai susipažino su pirmąja Lietuvoje ir Baltijos šalyse informacine platforma

Kauno finansininkų klubo nariai
lankėsi išskirtinėje laboratorijoje. Ji
įsteigta KTU Ekonomikos ir verslo fakultete su pasaulyje pirmaujančia finansinės informacijos teikėja JAV bendrove „Bloomberg“.

Apie verslo partnerių paiešką pasakojo rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas Aivaras Knieža
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Tai pirmoji tokia laboratorija Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šios programinės-informacinės platformos dėka atsiranda plačios ir naujos galimybės finansininkams
analizuoti rinką ir priimti sprendimus,
remiantis realiojo laiko bei istoriniais
duomenimis.
Naudojantis „Bloomberg“ platforma,
galima atlikti istorinę rinkos analizę, lyginti skirtingas investavimo strategijas,
įvertinti sudėtingus finansinius instrumentus bei tirti specifines bendroves bei

pramonės šakas, galima atlikti monitoringą, manipuliuoti ir analizuoti duomenis,
t. y. kurti tokius pačius finansinius modelius, kuriuos naudoja ir kuriais pasitiki
profesionalai visame pasaulyje, darydami
lemiamus sprendimus versle.
Prof. Andrius Guzavičius supažindino finansų specialistus su platformos
„Bloomberg“ galimybėmis, pademonstravo platformos valdymą ir atsakė į klausimus. Pasinaudodami realiais duomenimis
finansininkai galėjo įsigilinti į dominančias finansų sritis. Pavyzdžiui, akcijų,
obligacijų kainų pokyčius, pasaulinio
lygio konkurencingų įmonių finansines
ataskaitas. Susitikimo metu buvo aptartos
galimybės kelti finansininko kvalifikaciją.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Serfas“

Tiekia statybines medžiagas, juoduosius
metalus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių
statybos produktų ypač palankiomis kainomis ir tiekia visas medžiagas, reikalingas „namo – dėžutės“ statybai, kokybiškai
ir gerai namo išorei ir dalinei vidaus įrangai. Siūlo itin platų metalų produkcijos
(vamzdžių, sijų, lakštų, kampuočių, juostų, grotelių ir laiptų pakopų, kelių atitvarų)
pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.: (8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt

UAB „Silberauto“

Viena didžiausių automobilių verslo įmonių Baltijos šalyse, vienintelė Lietuvoje
atstovaujanti „Mercedes-Benz“ ir „Mitsubishi Fuso“ prekių ženklams. Jūsų pasirinkimui siūlo transporto priemones tiek
asmeniniams, tiek komerciniams tikslams. Techninės priežiūros centruose kvalifikuoti specialistai pasirūpins Jūsų automobiliu ir operatyviu originalių atsarginių
dalių pristatymu. „Silberauto“ atstovybes
rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Vakarinis aplinkkelis 6A, LT-48182 Kaunas
Tel.: (8- 37) 301 201
Faks.: (8 37) 301 202
El. paštas: kaunas@silberauto.lt
www.silberauto.lt

kitus inovatyvius projektus, skaičiuoja
sąmatas, veda kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt

kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams rengti ir įgyvendinti, potencialių
investuotojų, inovacinių įmonių antrojo
MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt

UAB „Tinklinio arena“
AB „MV Group Production“

Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K. Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu

E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“

Atlieka smulkios buitinės technikos remontą. Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefonus, audio ir video techniką.
Taiso kompiuterius, monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtechniką.
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja apsaugos sistemas automobiliuose ir
patalpose.
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067,(8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt.

Vienintelė Kaune uždara paplūdimio
tinklinio arena. Įsikūrusi Kauno miesto
centre, šalia didžiausio prekybos centro
„Akropolis“. Arenoje veikia 3 paplūdimio
tinklinio aikštelės. Tai puiki vieta paplūdimio tinklinio, teniso, badmintono mėgėjams ir profesionalams.
Arenos paslaugos: aplūdimio aikštelių
nuoma (paplūdimio tinklinis, tenisas, badmintonas); profesionalios paplūdimio
tinklinio treniruotės vaikams ir suaugusiems; asmeninės treniruotės; turnyrų ir
čempionatų organizavimas; verslo įmonių
švenčių, gimtadienių ir renginių organizavimas; teminių švenčių organizavimas.
Kaunakiemio g. 5, LT – 44351 Kaunas
Tel.: (8 647) 82 577
El. paštas: info@rioarena.lt
www.rioarena.lt

Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria ir platina sąmatų sudarymo programas, vysto

Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurie
orientuoti į inovacijų paramos sistemos
stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, verslumo,

Švedijos statybų rinkoje didėja
rangovų iš Lietuvos paklausa
Švedijos būsto rinkoje dėl augančio
gyventojų skaičiaus ir mažos pasiūlos
yra jaučiama didžiulė naujų būstų paklausa. Tam, kad išspręstų šią problemą,
Švedijos vyriausybė planuoja iki 2025 m.
pastatyti 700 000 naujų būstų ir visą reikalingą infrastruktūrą. Šiam planui įgyvendinti, kaip rodo pirmieji metai, šalyje
trūksta darbo jėgos. Švedijos statybos
įmonių federacija klausia – ar įmanoma
įvykdyti šį vyriausybės užmojį? Galima –
pasitelkus rangovus iš Baltijos šalių.

Lietuvos įmonių galimybės dalyvauti
statant būstus ir įrenginėjant infrastruktūrą bei esminės detalės, į ką reikia atkreip-

ti dėmesį norint vykdyti veiklą statybų
srityje Švedijoje, buvo aptartos Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų kartu
su Švedijos garbės konsule Kaune Jurgita Grigiene ir ir Sveriges byggindustrier
statybų teisės rangos konsultante Vaida
Strazdauskiene organizuotame seminare
„Švedijos statybų rinka 2017-2025“.
Apibendrinant esminius klausimus,
kurie buvo aptarti renginyje, galima teigti, kad rangovai iš Lietuvos yra laukiami
partneriai statybų srityje. Tačiau tam, kad
pradėtų realiai dirbti Švedijoje, įmonės
turi tinkamai pasiruošti ir laikytis ne tik
Švedijos įstatymų, bet ir kultūrinių nor-

Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“

Darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, statinio techninės priežiūros paslaugos – dokumentų ruošimas, konsultacijos,
kompleksinis aptarnavimas.
Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos, civilinės saugos klausimais.
Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas.
Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas.
Priklauso TÜV THÜRINGEN grupei.
Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 10 05, (8 656)76 094
Faks.: (8 37)39 10 05
El. paštas: kaunas@tuvlita.lt
www.tuvlita.lt

UAB „Transer“

Specializuoti techniniai vertimai ir kitos
su kalba susijusios paslaugos: vertimas,
redagavimas, korektūra, lokalizacija,
įmonių vertimo poreikių optimizavimas.
Taikos pr. 42-36, LT-50231 Kaunas
Tel.: (8 37) 38 00 08, (8 677) 44 231
Faks.: (8 37) 38 00 08
El. paštas: info@transer.net
www.transer.net

Mokslo ir technologijų parkas
„Technopolis“
UAB ,,Statybų ekonominiai
skaičiavimai“

ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas
ir pateikimas muitinei, transporto priemonių draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kilmės sertifikatus, taip pat maisto ir
veterinarijos inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje, išimant fitosanitarinius
ir veterinarinius sertifikatus. Tarpininkauja
išimant ATA knygelę (ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt

UAB „Tranzito paslaugų centras“

Visos muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje
mų. Renginyje detaliau buvo aptariamos
kolektyvinės sutartis, be kurių darbas Švedijoje neįmanomas. Profsąjungos Švedi-

UAB „TUV Uolektis“

Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO
9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001),
darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS
18001), maisto saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, informacijos saugumo
valdymo sistemų (ISO/IEC 27001) ir kitų
(ISO/IEC 20000-1, SA 8000, FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos sistemų mokymų organizavimas.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60
El. paštas: info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt
joje reglamentuoja visas darbo sąlygas ir
užmokestį. Nesilaikant šių reikalavimų
gresia baudos ar net statybų uždarymas.
RŽ inf.

Renginyje dalyvavo apie 40 verslo atstovų
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Nariai keičiasi
kontaktais ir
idėjomis
Kiekvieną penktadienio rytą rūmuose būna triukšminga: bendruomenės nariai keičiasi kontaktais, pasakoja
apie savo verslus, tariasi dėl bendradarbiavimo galimybių.

Verslo kontaktų renginiuose paaiškėja, kad vieni kitiems gali būti reikalingi,
naudingi ir įdomūs. Kam svarbu nišiniai
draudimo produktai, kam teisinės ar mokesčių konsultacijos, kam aktualu personalo paieškos paslaugos ar laisvalaikio
pramoga... Prie kavos bendraujantys

Penktadienio kava tampa tradiciniu verslo kontaktų renginiu

rūmų bendruomenės nariai pristato savo
atstovaujamas įmones, kuriamus produktus ar teikiamas paslaugas, išskirtinumą,
artimiau susipažįsta, daugiau sužino apie
jų veiklas ir bendradarbiavimą.
Šių kiekvieną penktadienį vykstančių

susitikimų tikslas – užmegzti kontaktą su
galimais verslo partneriais, keistis patirtimi, idėjomis ir aptarti bendradarbiavimo
galimybes. O išsakius narystės rūmuose
lūkesčius ar pasiūlymus, kartu galime
kurti efektyvesnę ir Jūsų verslui naudin-

gesnę narystę, kad nariai aktyviau įsitrauktų į bendruomenės veiklą, o rūmų
paslaugos tobulėtų.
Ateikite ir jūs – verslo kontaktų rytas
vyksta kiekvieną penktadienį.
RŽ inf.

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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